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RESUMO 
 

O milho destaca-se como o cereal mais produzido mundialmente, e esta produtividade pode estar 
diretamente relacionada ao nível de adubação nitrogenada empregada. Estudos têm mostrado efeitos 
positivos no consórcio de milho e soja para silagem, desta forma entender como é a produtividade de grãos 
do cereal neste sistema é muito importante. O objetivo do estudo foi avaliar os componentes de rendimento 
e a produtividade do milho cultivado em consórcio com soja, em função de diferentes níveis de nitrogênio. O 
estudo foi conduzido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos-PR. Foi 
cultivado uma lavoura experimental, intercalando uma linha de milho e uma de soja, com espaçamento de 
30 cm entre linhas. Os níveis de nitrogênio avaliados foram 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1, os quais foram 
aplicados em estádio V4 do milho. Os níveis de nitrogênio avaliados não exerceram efeito sobre a 
população de plantas de milho, número de grãos por fileira, número de fileiras por espigas e número de 
grãos por espiga, apresentado valores médios de 57.666,67 plantas ha-1, 36,11, 17,76, e 640,82 
respectivamente. Já a produtividade de grãos aumento de forma linear (y = 9,559x + 9.560,1) com o 
aumento dos níveis de adução nitrogenada. 
 
PALAVRAS-CHAVE:Glycine max; Nitrogênio; Número de fileiras; Número de grãos; Zea mays. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
O milho (Zea mays) é o cereal mais produzido e consumido mundialmente, 

classificado como a segunda commodity mais negociada no mercado, perdendo apenas 
para a cultura da soja, tendo então, sua importância socioeconômica consolidada.  

Dos nutrientes requeridos por esta cultura, o nitrogênio destaca-se como um dos 
principais nutrientes, pois apresenta papel importante na funcionalidade dos componentes 
dos aminoácidos, os quais são constituintes das proteínas, clorofila e enzimas 
necessárias para o crescimento, desenvolvimento e produtividade da cultura (MAR et al., 
2003). 

Quanto ao cultivo de milho, estudos têm demonstrado que o cultivo do cereal 
consorciado com soja resulta em vantagens para o sistema de produção, como melhor 
aproveitamento da luz solar e dos nutrientes do solo (BAGHDADI et al., 2016), além de 
originar silagem com maior quantidade de proteína bruta (BATISTA et al., 2018; BATISTA 
et al., 2019a).  

Entretanto, no que diz respeito à produtividade de grãos de milho nestes sistemas 
de consórcio com soja, não se tem pesquisas relacionadas, tampouco envolvendo níveis 
de nitrogênio, e essas informações são imprescindíveis para que se possa viabilizar o 
sistema. Neste sentido, o objetivo do estudo é avaliar os componentes de rendimento e 
produtividade do milho, cultivado em consórcio com soja, em função de diferentes níveis 
de nitrogênio. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O estudo foi conduzido na Fazendo Experimental da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), campus de Dois Vizinhos - PR. A área apresenta altitude 
média de 530 metros, clima Cfa (ALVARES et al., 2013), Latossolo Vermelho distrófico 
(BHERING et al., 2009). 

Foi utilizado delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições. Os 
tratamentos foram compostos por diferentes níveis de adubação nitrogenada (0, 50, 100, 
150 e 200 kg ha-1). Cada parcela experimental foi constituída de 3,6 m de largura, ou seja, 
12 linhas de cultivo, com espaçamento de 30 cm entre linhas por 10 m de comprimento 
(36 m²), nas quais foram inseridos os níveis de nitrogênio. As avaliações foram realizadas 
nas unidades de observação (UO) a qual foi composta pelas duas linhas centrais de cada 
cultura (milho e soja) em cada unidade experimental com 8 m de comprimento (9,6 m²). 

O preparo da área experimental iniciou-se 30 dias antes da semeadura com a 
dessecação da Avena Strigosa, a qual foi cultivada durante o período de inverno. A 
lavoura experimental foi implanta em sistema de plantio direto em 02 de outubro de 2017, 
intercalando uma linha de milho (híbrido 2B688Hx) e uma de soja (TMG7062-IPRO), com 
auxílio de semeadoura de arraste hidráulica. A regulagem de densidade de semeadura foi 
realizada para a cultura do milho (60.000 sementes ha-1), sendo a densidade da soja 
consequência (214.288 sementes ha-1), utilizaram-se discos de semeadura com 28 furos 
para o milho e de 100 furos para a cultura da soja. Juntamente a semeadura, foi realizada 
adubação de base em todas as linhas de cultivo, 450 kg ha-1de adubo químico 5-20-10.  

O fornecimento dos níveis de nitrogênio (tratamentos) ocorreu em estágio 
fenológico V4 da cultura do milho. Como fonte de nitrogênio utilizou-se uréia com 45% de 
N. A uréia foi aplicada em cobertura, a lanço de forma manual.  

Os tratos culturais foram realizados com inseticida (imidacloprid + beta-cyfluthrin - 1 
L ha-1) logo após a emergência do milho para controle de Dichelops melacanthus. Em 
estádio V3 do milho, realizou-se o manejo de plantas daninhas (glyphosate 1.080 g i.a. ha-

1). Também, foi aplicado fungicida (estrobilurina + pirazol carboxamida (300 g ha-1 do 
produto comercial)), mais óleo vegetal (0,5 L ha-1), em estádio R2 do milho. As aplicações 
foram realizadas com pulverizador autopropelido, com volume de calda de 160 L ha-1. 

Quando os grãos de milho atingiram umidade de aproximadamente 22% 
(03/03/2018 - 152 dias após a semeadura) realizaram as avaliações. A população de 
milho foi determinada contando o número de plantas presentes em cada UO e 
extrapolando para hectares (plantas ha-1). Na sequência, coletou-se todas as espigas 
presentes em cada UO,e dez espigas ao acaso por UO foram avaliadas quanto ao 
número de grãos por fileira e número de fileiras por espiga, sendo utilizado para a análise 
de dados o valor médio observado em cada UO. Também, multiplicando-se os valores 
número de grãos por fileira por número de fileiras por espiga, foi estimado número de 
grãos por espiga. 

Na sequência, todas as espigas foram estas debulhadas em debulhador de cereais 
acoplado a um trator. As amostras de grãos foram pesadas e determinou-se a umidade 
dos grãos (%) com auxílio de um determinador digital de umidade. A produtividade de 
grãos (kg ha-1) foi obtida extrapolando o peso das amostras para hectares com umidade 
em 13%. Os dados foram submetidos à análise regressão para verificar a presença de 
efeito significativo  com o auxílio software Sisvar 5.6 (FERREIRA, 2008). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Observa-se na Figura 1 que não houve efeito significativo dos níveis de nitrogênio 
avaliados sobre a população de plantas de milho, apresentando população média de 
57.666,67 plantas ha-1 (Figura 1A). 

 

 
Figura 1: População de plantas (plantas ha-1) (A), número de grãos por fileira e fileiras por espiga 
(B), número de grãos por espiga (C) e produtividade de grãos (kg ha-1) (D) de milho cultivado em 

consórcio com soja com distintos níveis de adubação nitrogenada 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Assim como a população de plantas, também não foi observado efeito significativo 

dos níveis de nitrogênio sobre os componentes de rendimento de milho, como o número 
de fileiras por espiga, número de grãos por fileira e número de grãos por espiga, os quais 
apresentaram valores médios de 17,76, 36,11 (Figura 1B) e 640,82 (Figura 1C), 
respectivamente. Resultados colaboram com Batista et al. (2019b), os quais avaliaram os 
híbridos de milho 2B587 e AG9030 com diferentes doses de nitrogênio (0, 50, 100 e 150 
Kg ha-1 de N) em sistema de monocultura, e também não constataram efeito sobre estas 
variáveis. Estes resultados indicam que os componentes de rendimento do milho 
apresentam comportamento semelhante em função do nível de nitrogênio utilizado, 
quando cultivado em sistema de monocultura e/ou em sistema de consórcio com soja. 

Já a produtividade de grãos, apresentou aumento linear (y = 9,559x+9.560,1) com 
o aumento dos níveis de nitrogênio (Figura D). Resultados assemelham-se aos observado 
por Batista et al. (2019b) os quais também verificaram aumento linear desta variável (y = 
3,265x+9.158,3), no cultivo de milho solteiro. A cultura do milho é altamente responsável 
em produtividade, quanto à aplicação de nitrogênio (KAPPES; ARF; ANDRADE, 2013). 

Destaca-se, a elevada produtividade do milho mesmo quando cultivado sem a 
utilização de nitrogênio (9.285 kg ha-1), sendo está superior à produtividade média 
paranaense (8.907 kg ha-1) e brasileira (5.271 kg ha-1), registrada no mesmo período, fato 
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este que pode está relacionado à fertilidade do solo da área experimental e as condições 
climáticas de temperatura e precipitação, as quais foram favoráveis para o bom 
desenvolvimento da cultura. Ainda, de acordo com Adegas; Gazziero; Voll (2014), a soja 
pode reduzir a produtividade do milho. Porém, destaca-se que no presente estudo a soja 
encontra-se alocada na entre linha do milho, e não distribuída aleatoriamente sobre a 
área, fato este que pode ter reduzido a competição entre as culturas e favorecido a 
produtividade de grãos de milho. 

 
4. CONCLUSÕES  

 
Nas condições de realização do estudo, em cultivo consorciado de milho e soja,os 

níveis de nitrogênio avaliados não exerceram efeito sobre a população de plantas de 
milho, número de grãos por fileira, número de fileiras por espigas e número de grãos por 
espiga. Já a produtividade de grãos aumento de forma linear (y = 9,559x + 9.560,1) com o 
aumento dos níveis de adução nitrogenada. 
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